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 املقدمة   ترنيمة  .1

 .جمناسبةجأخرىموسيقىجأوجكونجعزفجيميكنجأنجقبلجالرتنيمةجج
 مقدمة  .2

جاالفتتاحية   الربكة
جأوجترتيلهما.ججحتيةجالشعبجميكنجقراءةجالربكةجوج

ج.جالقدسججوالروحجواالبنججج†ججاآلبجج:جابسمالقسيس 
ججج:جآمني.جالشعب 

جَواأَلْرضَجَعْونُ َناج:جلقسيس ا َماَواتا جالسَّ ،جالصَّاناعا جالرَّبّا ْسما ج.جابا
ججج:جآمني.جالشعب 

 أو
جَمَعُكم.جالقسيس  ج:جالرَّبُّ
   َوَمَعَكجأيًضا.ج:ججالشعب 

 كلمات املقدمة 

جأنجتكونجكلماتجاملقّدمةجبتعبريجحّر.ججميكنج

 

اججُكلُّجاملسيحيونجاألحّباء.ججأيهاجج:ججالقسيس  دًّ َلُهجهللاُجفَ ُهَوجَحَسٌنججا )فالنجوفالنة(ججججهللاجعليكماجيجججأنعم،جوحننجنتلّقىجنعمهجشاكرين.جوقدججَماجَعما
امل املجججنزلجهبذاج هذاج يباركج أنج إليهج نصليج إىلجكلمته.ج ونستمعج النعمج مجيعج مانحج الّربج نشكرج اليومج أساسياته.ج منججججنزلجوبكلج مجيعج ويباركج

جمنجيزورونه.جمجيعجيسكنونجفيهجوج



 أو

،جنريدجأنجنلقىجالقبولجوأنجنعيشجأبمان.جوفيهجنتوقججاملنزلجهاجهللاجلنا.جيفججمنحنعمجاليتججالمنجأعظمججاملنزلججاملسيحيونجاألحّباء.ججأيهاجججج:جالقسيس 
يومججللسالمجولروحجالغفرانجالذينجيعطيهماجلناجُُمّلصناجيسوعجاملسيحجحبضوره.جواملسيحجيوصيجأتباعهجأبنجيُلقواجالسالمجعلىجمجيعجالبيوت.جالج

َذا اْلبَ ْيته   َوَأي  ونباركه.جونقولجكماجأوصاانجُملصناجحينماجقال:ج"املنزلججنشكرجالرَّبجعلىجهذاجج : َساَلٌم ِله لوقاج)"جج.بَ ْيٍت َدَخْلُتُموُه فَ ُقوُلوا َأوَّالا
ج(10:5

 املزمور  .3
 ختيارجاملزامريجحسبجالسنةجالكنسّيةجأوجاختيارجمزامريجأخرى.ججاجكذلكجميكنجج

جبدلجاملزمور،جميكنجترتيلجترنيمة.جج
جميكنجقراءةجاملزمورجأوجترتيله.جوميكنجترتيلجاألنتيفونجيفجبدايتهجوهنايته.جأحلانجاملزامريجيفجكتابجالصالة.جج

 .جابستثناءجاألسبوعنيجاألخريينجمنجالصومجالكبريججاجملدلةجالصغرى معجاملزامري،جنقول

 أنتيفون 

جَمْلجَج جي.ججئأَْنَتجَيجَربُّ
ج  َمْسَكَنكَجَجَعْلَتجاْلَعلايَّ

 91:9مزمورجج
ججاملزمور

،جج جاْلَعلايّا رْتا جسا اكاُنجيفا جاَلسَّ
جيَبايتُج يرا جاْلَقدا لّا جظا ج.يفا

:ج» .جججيجئَمْلجَجأَُقوُلجلالرَّبّا ْصِنا جَوحا
جإاهلايجفَأَتَّكاُلجَعَلْيها«.ج

ََوافايهاجيُظَلّاُلَك،جج جِبا
ي.جج جَوحَتَْتجَأْجناَحتاهاجحَتَْتما

جَحقُُّه.ج َنٌّ جتُ ْرٌسجَوِما
جج ج.ججيجئَمْلجَجأَْنَتجَيجَربُّ

جَمْسَكَنكَج جَجَعْلَتجاْلَعلايَّ
 جج9،جج4،جج2-ج1:جج91ججاملزمور

ج
 أو

ج
جَيجُكلَّجاأَلْرضاج يجلالرَّبّا ج.ااْهتافا



جباَفرٍَح.جاْدُخُلواجإاىَلجَحْضَرتاهاج ج.بارَتّنٍُّجاْعُبُدواجالرَّبَّ
جُهَوجهللاُ.جُهَوجَصنَ َعَنا،جَوَلُهجحَنُْنجَشْعُبُهجَوَغَنُمجَمْرَعاهُج جالرَّبَّ ج.اْعَلُمواجَأنَّ

.جاْْحَُدوُه،جاَبراُكواجاْْسَهُج لتَّْسبايحا َيرَُهجابا َْمٍد،جدا ج.اْدُخُلواجأَبْ َوابَُهجحبا
ج جَصالاٌح،جإاىَلجاألََبدا جالرَّبَّ جَرْْحَُتُه،جَوإاىَلجَدْوٍرجَفَدْوٍرجأََمانَ ُتُه.جأَلنَّ

 100املزمورجج

 جأو

جاْلبَ ْيَت،جج جالرَّبُّ جإاْنجََلْجَيْْبا
َعُبجاْلبَ نَّاُؤوَن.جج اًلجيَ ت ْ جفَ َباطا

يَنَة،جج جاْلَمدا جالرَّبُّ جإاْنجََلْجََيَْفظا
اًلجَيْسَهُرجاحْلَاراُس.جج جفَ َباطا

ٌلجُهَوجَلُكْمجَأْنجتُ َبكّاُرواجإاىَلج رايَنجاْْلُُلوَس،ججاَبطا ،جُمَؤخّا َياما ججاْلقا
.جج َزجاألَتْ َعابا جآكالانَيجُخب ْ

يجَحبايَبُهجنَ ْوًما ج.جلكانَُّهجيُ ْعطا
ج2-ج1:جج127املزمورجج

  اجملدلة الصغرى
جنججاالبْجآلبجوَجلاجججدُججْجمَجالْج
جسججدُجوحجالقُجالرُّجآلبجوَجلاجججدُججْجمَجالْج

ججانَجاجكَجمَجكَج  اآلنَججوَجهْجوَججءاجدْجبَججالْجيفا
ج.جنيَجآماججينَجراجاهاجالدَّججراجهْججدَجىَلجإاججونُجكُجيَجسَجوَج

 
 نتيفون تكرار األ

جالكلمة خدمة  ب.  

  قراءة الكتاب املقّدس  .4
ج.ججةيّجالكنسجحسبجالسنةأيًضاجقراءةجآيتجالكتابجاملقدسجاألخرىجاملقاطعجأدانه.جوميكنججأوجبعضجمُيكنجقراءةجأحد

جوميكنجأنجتُتبعجقراءةجالكتابجاملقّدسجبفرتةجصمتجللتأّمل.ج

ج
ج5-ج1:جج18ججالتكوينسفرجج



،جفَ َرَفَعجَعي ْج جالن ََّهارا جاْْلَْيَمةاجَوْقَتجَحرّا جاَببا جََمْرَاجَوُهَوجَجالاٌسجيفا جعاْنَدجبَ لُّوطَاتا اجَنظََرججَوَظَهَرجَلُهجالرَّبُّ نَ ْيهاجَوَنَظَرجَوإاَذاجَثالَثَُةجراَجالجَواقاُفوَنجَلَدْيها.جفَ َلمَّ
جرََكَضجج ،جَوقَاَل:ج»َيجَسيّاُد،جإاْنجُكْنُتجَقْدجَوَجْدُتجناْعَمًةجيفا جاْْلَْيَمةاجَوَسَجَدجإاىَلجاأَلْرضا ْنجاَببا نَ ْيَكجَفاَلجتَ َتَجاَوْزجَعْبَدَك.جلايُ ْؤَخْذججالْستاْقَباهلااْمجما جَعي ْ

َجَرةا،جَفآُخذَج ُلواجأَْرُجَلُكْمجَواتَّكاُئواجحَتَْتجالشَّ جكاْسَرَةجُخْبٍز،جفَ ُتْسناُدوَنجقُ ُلوَبُكْمجُُثَّجََتَْتاُزوَن،جألَنَُّكْمجَقْدجَمَرْرُُتْجَعَلىجَعْبداُكْم«.جفَ َقالُوا:ججقَلايُلجَماٍءجَواْغسا
ججج»هَكَذاجتَ ْفَعُلجَكَماجَتَكلَّْمَت«.ج

ج17،جج14-ج12:جج8ججسفرجالتثنية

َهُب،جوََكثُ َرجُكلُّجَماجَلَك،جيَ ْرتَجلاَئالَّجإاَذاجَأَكْلَتجَوَشباْعَتجَوبَ نَ ْيَتجبُ ُيواًتجج ضَُّةجَوالذَّ ُعجقَ ْلُبَكججَجيّاَدًةجَوَسَكْنَت،جوََكثُ َرْتجبَ َقُرَكجَوَغَنُمَك،جوََكثُ َرْتجَلَكجاْلفا فا
ج جاْلُعُبودايَّةا،جَولاَئالَّجتَ ُقوَلجيفا ْنجبَ ْيتا ْصَرجما جما ْنجأَْرضا جإاهلََكجالَّذايجَأْخَرَجَكجما جهذاهاجالث َّْرَوةَجَوتَ ْنَسىجالرَّبَّ جَوُقْدرَُةجيَداَيجاْصطَنَ َعْتجِلا ج.قَ ْلباَك:جقُ وَِّتا

ج
 15-ج14:جج24ججسفرجيشوع

جقالجيشوعجلقومه:ج
جعارْباج" يَنجَعَبَدُهْمجآاَبؤُُكْمجيفا ََةجالَّذا جَواْعُبُدوُهجباَكَمالجَوأََمانٍَة،جَواْنزاُعواجاآلهلا ْصرَجججفَاآلَنجاْخَشْواجالرَّبَّ جما جَويفا جَأْعيُناُكْمججالن َّْهرا .جَوإاْنجَساَءجيفا ،جَواْعُبُدواجالرَّبَّ

ََةجالَّذايَنجَعَبَدُهْمجآابَج إاْنجَكاَنجاآلهلا تَ ْعُبُدوَن:ج َمْنج ُكُمجاْليَ ْوَمج ،جفَاْخَتاُرواجألَنْ ُفسا تَ ْعُبُدواجالرَّبَّ ََةجاأَلُمورايّانيَجَأْنج ،جَوإاْنجَكاَنجآهلا جالن َّْهرا جَعرْبا يَنجيفا ججؤُُكُمجالَّذا
جفَ نَ ْعُبُدجالرَّبَّج ْم.جَوأَمَّاجَأاَنجَوبَ ْييتا ها جأَْرضا يَنجأَنْ ُتْمجَساكاُنوَنجيفا  ."جالَّذا

جج

ج16:31ججأعمالجالرسل

جفَ َتْخُلَصجأَْنَتجَوَأْهُلجبَ ْيتاَك«ج يحا جَيُسوَعجاْلَمسا لرَّبّا ْنجابا ج.جفَ َقااَل:ج»آما
ج

ججج18-ج10:جج12روميةججججالرسالةجأهل

يَنجج ججَوادّا لانَيجيفا جاْلَكرَاَمةا.جَغرْيَجُمَتَكاسا نَيجبَ ْعُضُكْمجبَ ْعًضاجيفا ما ْلَمَحبَّةاجاأَلَخوايَّةا،جُمَقدّا ،ججبَ ْعُضُكْمجبَ ْعًضاجابا ،جَعابادايَنجالرَّبَّ جالرُّوحا االْجتاَهادا،جَحارّايَنجيفا
بانَيجَعَلىجال ،جُمواظا ْيقا جالضّا ،جَصابارايَنجيفا جالرََّجاءا نَيجيفا .جاَبراُكواجَعَلىججَفراحا نَيجَعَلىجإاَضاَفةاجاْلُغَراَبءا نَي،جَعاكافا يسا دّا جاْلقا جاْحتاَياَجاتا صَّاَلةا،جُمْشرَتاكانَيجيفا

نَيجب َج نَيجَوبَُكاًءجَمَعجاْلَباكانَي.جُمْهَتمّا ُدوَنُكْم.جاَبراُكواجَوالَجتَ ْلَعُنوا.جفَ َرًحاجَمَعجاْلَفراحا يَنجَيْضَطها ججْعُضُكْمجلابَ عْجالَّذا ألُُمورا نَيجابا ًدا،جَغرْيَجُمْهَتمّا ٍضجاْهتاَماًماجَواحا
ُكْم.جاَلجَُتَاُزواجَأَحًداجَعنْج عانَي.جاَلجَتُكونُواجُحَكَماَءجعاْنَدجأَنْ ُفسا يَنجإاىَلجاْلُمتَّضا َقادا .جججاْلَعالاَيةاجَبْلجُمن ْ جالنَّاسا يعا اَمجمجَا ُُموٍرجَحَسَنٍةجُقدَّ َشّرجباَشّر.جُمْعَتنانَيجأبا

يَعجالنَّاساجإاج ج.ْنجَكاَنجَمُْكاًناجَفَحَسَبجطَاقَتاُكْمجَسالاُمواجمجَا
ج

جج7-ج4:جج4ججفيلييبججأهلججإىلججرسالةال

.جاَج جالنَّاسا يعا ْلُمُكْمجَمْعُروفًاجعاْنَدجمجَا نٍي،جَوأَُقوُلجأَْيًضا:جافْ َرُحوا.جلاَيُكْنجحا جُكلَّجحا جالرَّبّا جَقرايٌب.جالَججاافْ َرُحواجيفا جَشْيٍءججلرَّبُّ جُكلّا واجباَشْيٍء،جَبْلجيفا ََتَْتمُّ
ْلَباُتُكْمجَلَدىجهللاا.جَوَساَلُمجهللااجالَّذايجيَ ُفوُقجُكلَّجَعْقل،ج ،جلاتُ ْعَلْمجطا ْكرا جَمَعجالشُّ َعاءا لصَّاَلةاجَوالدُّ جَيُسوعَجابا يحا جاْلَمسا ج.جََيَْفُظجقُ ُلوَبُكْمجَوأَْفَكارَُكْمجيفا

ج
ج17-ج12جج:3ججإىلجأهلجكولوسيججرسالةال



َوطُج َوَوَداَعًة،ج َوتَ َواُضًعا،ج َوُلْطًفا،ج َرأْفَاٍت،ج َأْحَشاَءج اْلَمْحُبوبانَيج نَيج يسا دّا اْلقا هللااج نَيججفَاْلَبُسواجَكُمْخَتارايج َوُمَساُماا بَ ْعًضا،ج بَ ْعُضُكْمج لانَيج ُُمَْتما َأاَنٍة،ج وَلج
َيجرااَبُطججبَ ْعُضُكْمجبَ ْعًضاجإاْنجَكاَنجأَلَحٍدجَعَلىجَأَحٍدجَشْكَوى.جكَج جها جهذاهاجاْلَبُسواجاْلَمَحبََّةجالَّيتا يعا يُحجهَكَذاجأَنْ ُتْمجأَْيًضا.جَوَعَلىجمجَا َماجَغَفَرجَلُكُمجاْلَمسا

ٍد،جوَُكونُواجَشاكارايَن.جلاج جَجَسٍدجَواحا جقُ ُلوباُكْمجَساَلُمجهللااجالَّذايجإالَْيهاجُدعايُتْمجيفا .جَوْلَيْملاْكجيفا ججَتْسُكْنجفاجاْلَكَمالا جباغاىًن،جَوأَنْ ُتْمجباُكلّا يحا يُكْمجَكلاَمُةجاْلَمسا
يٍَّة،جباناْعَمٍة،جُمرتََج َّجُروحا رَيجَوَتَسابايَحجَوَأَغاِنا َزَاما ْكَمٍةجُمَعلّاُموَنجَوُمْنذاُروَنجبَ ْعُضُكْمجبَ ْعًضا،جِبا ْلُتْمجباَقْولجَأْوجفاعْجحا .جوَُكلُّجَماجَعما جقُ ُلوباُكْمجلالرَّبّا ل،ججّنّاانَيجيفا

جَيُسوَع،جَشاكارايَنجهللَاجَواآلَبجباهاج جالرَّبّا ْسما ج.جفَاْعَمُلواجاْلُكلَّجابا
ج

ج13:2الرسالةجإىلجالعربانينيجج

َاجَأَضاَفجأاَُنٌسجَمالَئاَكًةجَوُهْمجاَلجَيْدُروَن.جالَج ،جأَلْنجهبا  جتَ ْنَسْواجإاَضاَفَةجاْلُغَراَبءا
 

ج10-ج8:جج4ججاألوىلججبطرسججرسالة

َنجاْلَْطَجَولكاْنجج جاْلَمَحبََّةجَتْسرُتُجَكثْ َرًةجما ُكْمجلابَ ْعٍضجَشدايَدًة،جأَلنَّ ُتُكْمجبَ ْعضا جَشْيٍء،جلاَتُكْنجَُمَب َّ نَيجبَ ْعُضُكْمجبَ ْعًضاجباالَجَدْمَدَمٍة.ججقَ ْبَلجُكلّا يفا اَي.جُكونُواجُمضا
َا ُمجهبا َبًة،جََيْدا جَماجَأَخَذجَمْوها ََسبا ٍدجحبا ج.جبَ ْعُضُكْمجبَ ْعًضا،جَكوَُكاَلَءجَصاحلاانَيجَعَلىجناْعَمةاجهللااجاْلُمتَ نَ وّاَعةاجججلاَيُكْنجُكلُّجَواحا

ج
ج3:20جرؤي

ىجَمَعُهجاأه"املسيح:جججيقول جَوفَ َتَحجاْلَباَب،جأَْدُخُلجإالَْيهاجَوأَتَ َعشَّ َعجَأَحٌدجَصْوِتا جَوأَقْ رَُع.جإاْنجْسَا ج"جَوُهَوجَمعاي.جَنَذاجَواقاٌفجَعَلىجاْلَبابا
 

 42-ج38:جج10لوقاجج
تُدْج أُْخٌتج ذاهاج هلا وََكاَنْتج بَ ْيتاَها.ج ج يفا َمْرََثج اْْسَُهاج اْمَرأٌَةج فَ َقباَلْتُهج قَ ْريًَة،ج َدَخَلج َسائاُروَنج ُهْمج وََكاَنْتججَوفايَماج َيُسوَعج َقَدَمْيج عاْنَدج َجَلَسْتج ج الَّيتا َمْرََيَ،ج َعىج

جَقْدجتَ رََكتْجَتْسَمُعجَكاَلَمُه.جَوأَمَّاجَمْرََثج جأُْخيتا نَّ جأبَا ،جأََماجتُ َباِلا ْدَمٍةجَكثاريٍَة.جفَ َوقَ َفْتجَوقَاَلْت:ج»َيجَربُّ جخا جَأْخُدُمجَوْحداي؟جفَ ُقْلجهَلَاججَفَكاَنْتجُمْرتَباَكًةجيفا ِنا
َوَتْضطَج نَيج ََتَْتمّا ج أَْنتا َمْرََث،ج »َمْرََث،ج هَلا:ج َوقَاَلج َيُسوُعج َفَأَجاَبج !«ج تُعايَنِنا َمْرََيُججَأْنج فَاْخَتاَرْتج ٍد.ج َواحا إاىَلج احْلَاَجَةج ج َولكانَّ أُُموٍرجَكثاريٍَة،ج ج أَلْجلا رابانَيج

َها«.ج ن ْ زََعجما يَبجالصَّالاَحجالَّذايجَلْنجيُ ن ْ جالنَّصا
ج

 10-ج1:جج19لوقاجج
ا ا،جَوُهَوجَرئايٌسجلاْلَعشَّ جأَراََيا.جَوإاَذاجَرُجٌلجاْْسُُهجزَكَّ ،جألَنَُّهججُُثَّجَدَخَلجَواْجَتاَزجيفا َنجاْْلَْمعا رايَنجوََكاَنجَغنايًّا،جَوطََلَبجَأْنجيَ َرىجَيُسوَعجَمْنجُهَو،جَوََلْجيَ ْقداْرجما

ًعاجَأْنجميَُج َزٍةجلاَكْيجيَ رَاُه،جألَنَُّهجَكاَنجُمْزما ًماجَوَصعاَدجإاىَلجمُجَّي ْ رَيجاْلَقاَمةا.جفَ رََكَضجُمتَ َقدّا اججَكاَنجَقصا ْنجُهَناَك.جفَ َلمَّ جما ،جَنظََرجإاىَلججرَّ َجاَءجَيُسوُعجإاىَلجاْلَمَكانا
جبَ ْيتاَك«.جَفأَج َبغايجَأْنجأَْمُكَثجاْليَ ْوَمجيفا ا،جَأْسراْعجَواْنزاْل،جألَنَُّهجيَ ن ْ ُرواججفَ ْوُقجفَ َرآُه،جَوقَاَلجَلُه:ج»َيجزَكَّ يُعجذلاَكجَتَذمَّ اجَرَأىجاْْلَما ْسرََعجَونَ َزَلجَوقَباَلُهجَفراًحا.جفَ َلمَّ

ناْصفَجقَائالاج يج أُْعطا ج َربُّ َيج َأاَنج »َهاج :ج لالرَّبّا َوقَاَلج اج زَكَّ فَ َوَقَفج ٍئ«.ج َخاطا َرُجلج عاْنَدج لاَيبايَتج َدَخَلج »إانَُّهج َقْدججججنَي:ج َوإاْنجُكْنُتج ،ج لاْلَمَساكانيا ج أَْمَواِلا
َحٍدجأَرُدُّجأَْربَ َعَةجَأْضَعاٍف«.جفَ َقاَلجَلُهجَيُسوُع:ج»اْليَ ْوَمجحَج جَقْدجَجاَءججَوَشْيُتجأبَا ْنَسانا جاْبَنجاإلا يَم،جأَلنَّ ،جإاْذجُهَوجأَْيًضاجاْبُنجإابْ رَاها َذاجاْلبَ ْيتا َصَلجَخاَلٌصجهلا

 .جلاَكْيجَيْطُلَبجَوَُيَلّاَصجَماجَقْدجَهَلَك«ج
 

 3-ج1:جج12يوحناجج



َيا،جَحْيُثجج جَعن ْ إاىَلجبَ ْيتا َيُسوُعج أََتىج ٍمج َأيَّ تَّةاج جباسا ْصحا .جَفَصنَ ُعواجَلُهجُهَناَكجَعَشاًء.جوََكاَنْتججُُثَّجقَ ْبَلجاْلفا َنجاأَلْمَواتا ما أَقَاَمُهج لاَعاَزُرجاْلَمْيُتجالَّذايج َكاَنج
جاَنرادايٍنجخَج يبا ْنجطا ُم،جَوأَمَّاجلاَعاَزُرجَفَكاَنجَأَحَدجاْلُمتَّكائانَيجَمَعُه.جفََأَخَذْتجَمْرََيُجَمًناجما ،ججَمْرََثجََتْدا جالثََّمنا َوَدَهَنْتجَقَدَمْيجَيُسوَع،جَوَمَسَحْتججالاٍصجَكثاريا

.ج يبا ْنجرَائاَحةاجالطّا جَقَدَمْيهاجباَشْعراَها،جفَاْمَتأَلجاْلبَ ْيُتجما
 12-ج9:جج15يوحناجج

جُمََج ْظُتْمجَوَصاَيَيجتَ ثْ بُ ُتوَنجيفا .جإاْنجَحفا جَُمَبَّيتا ُتُكْمجَأاَن.جاُثْ بُ ُتواجيفا جاآلُبجَكذلاَكجَأْحبَ ب ْ جَكَماجَأَحبَِّنا جَوأَثْ ُبُتججبَّيتا ْظُتجَوَصاَيجَأِبا جَأاَنجَقْدجَحفا ،جَكَماجَأِّنا
جَأْنجحتُاج يَّيتا َيجَوصا يجفايُكْمجَويُْكَمَلجفَ َرُحُكْم.ج»هذاهاجها َذاجلاَكْيجيَ ثْ ُبَتجفَ َرحا جَُمَبَّتاها.جَكلَّْمُتُكْمجهبا ُتُكْم.جيفا ج"جبُّواجبَ ْعُضُكْمجبَ ْعًضاجَكَماجَأْحبَ ب ْ

ج
 اجلواب .5

 .أوجعزفجموسيقىجتسبيحترنيمةجأوججعبارةجعنجججاْلوابجكونجيميكنجأنجج
جالعظة  .6

 ترنيمة    .7
  .املنزلمباركةجججتسبيحةترديدججأوججوسيقىجاملعزفججبدلجالرتنيمةجميكنج

 الصالة  .8
 صالة التناوب 

جميكنجقراءةجصالةجالتناوبجأوجترتيلهاج

جإاهلُجج:القسيس  نا!جُمَباَرٌكجأَْنَتجأَي َُّهاجالرَّبُّ
.جالشعب:   جَواأَلْرضا َماءا جالسَّ جَلَكجُكلَّجَماجيفا  أَلنَّ

َنجاآلَنجَوإاىَلجاألََبدا.جج:القسيس جُمَبارًَكاجما جاْسُمجالرَّبّا  لاَيُكنا
جُمَسبٌَّح.جالشعب:   جاْسُمجالرَّبّا

 الربكة

ويباركجمجيعجمنجيسكنونججاملنزلججيباركجهذاججججالقدسجججوالروحجججواالبنججج†جججاآلبجججَثلوثجهللاج.ججحبابٍجأبوججبيتٍجبهللاجيفجصالحهجأنعمجعليناجججج:القسيس
جمنجيزورونه.جمجيعججفيهجوج

 أو



ججججهللاتقولجكلمةجججج:القسيس األولججججُهَو ُمَباَرٌك إهََل األََبده   بَّ رَّ ما يبارُكُه الأنَّ األيمج هذاجججج.(17.27)أخبارج أابركج الوعد،ج هذاج يفج ابسمججاملنزلججبثقٍةج
جولتسكنجُمّبةجاملسيحجقلوبكم.ججوفًقاجهلا.فيهجمكااًنجتُطلبجفيهجمشيئةجهللاجويُعملجاملنزلجج.جوليكنجهذاجالقدسجوالروحجواالبنجج†ججاآلب

 صالة شفعية 
جأنجتكونجكلماتجالصالةجبتعبريجحّر.ججميكن

جلنصّل!ج:ججالقسيس 

منك.جأعّناججعطيٌَّةججهوججمنجهباتججكّلجماجلديناجججج.حنمدكجعلىجنعمكجوعلىجحضوركجيفجمجيعجمراحلجحياتنا.ججأيهاجاآلبجالسماوي .1
نجاستعمالجالنعمجاليتج أعنهمجعلىجالتعاملجج.جامنحجساكنيهجشعورًاجابألمانجوابالنتماء.جاملنزلجابركجيجربجهذاجج.جنامنحتهاجلجعلىجأنجحُنسا

 ربناجيسوعجاملسيح.ججصالتناجبوساطةجججاْسعجَُيسونجابلدفءجوحسنجالضيافة.املنزلجواجعلجضيوفجهذاجججمعجبعضهمجِبحبةجواحرتام.
رب،جج .2 هذاججنشكركججيج أنجاملنزلجعلىج ميكنناجفيهج مكااًنج منحتناج ألنكج نشكركج هذاجججج.ج ج ربَّ أنتج ابهلدوء.جكنج وننعمج نعيشجونراتحج

يتحّملججاملنزل أساًساج لبيتناج اجعلج أعمالنا.ج مباشرةج منج نتمّكنج لكيج القّوةج وامنحناج والسالم،ج ابألمانج نشعرج ج حَّتَّ بصالحكج ناج اْحا .ج
أعنّاجعلىجإيادجطرٍقجللحفاظجعلىجتراثجاإلميانجوتوريثهجلألجيالجالقادمة.جنصليجإليكجأنجيبقىجبيتناججاحملن.جاجعلناجمنجصّناعجالسالم.جج

 .جابنكجاحلبيبجيسوعجاملسيحجبوساطةججنطلبجهذاجيجربجرسلهمجإلينا.جمفتوحاجلكّلجمنجتج
ج

ج:جآمني.جالشعب 

 الصالة الرابنية 
جمجاعًةجبصوٍتجواحد.ججالصالةجالرابنيةجتُقرأُج

ج
،جج َماَواتا جالسَّ جَأاَباَنجالَّذايجيفا

جاْْسَُك،جج سا جلايَ تَ َقدَّ
جَمَلُكوُتَك،جج جلاَيْأتا

يئَ ُتَكجج جلاَتُكْنجَمشا
جَكذلاَكجَعَلىجاأَلْرضاج َماءا جالسَّ ج.َكَماجيفا

َناج َزاَنجَكَفافَ َناجَأْعطا جيَ ْوم،جالُخب ْ
ْرجلََناجَخطَاَيانَج جَواْغفا

ُرجلاججَكَما َنا،جججنيَجْذنابْلمُجنَ ْغفا جإالَي ْ
جََتْرابٍَةجج ْلَناجيفا جَواَلجتُْدخا
رّايراج َنجالشّا َناجما ج.جلكاْنجنَّا

جألنََّكجَلَكجال ُمْلُكجوالُقوَُّةجوال َمْجُدجإاىَلجاألََبد.ج
جآمني.ج



 ترنيمة الشكر  .9

 الربكة   .10
 مُيكنجأيضاجترتيلجالربكة.جج

ج:جاإللهجالقديرجالرحيمجبُباراكنا،جالقسيس
ج.جالقدسجوالروحججواالبنج†ججاآلبججابسم

   :جآمني.الشعب 
 أو 

جالّربجوَيرسكم.جج:جبُباراككمجُجالقسيس
يُءجيُج هاجَعَلْيكُجضا جباَوْجها ج.مَويَ ْرَْحُكُجججمالرَّبُّ

جَوْجَهُهجَعَلْيكُج جَساَلًما.جججمَومَيَْنُحكُججمجيَ ْرَفُعجالرَّبُّ
ج.جالقدسجوالروحججواالبنج†ججاآلبججابسم

 جج:جآمني.جالشعب 
   موسيقى ختامية   .11

ج.جاملنزلمباركةججتسبيحةجومُيكنجأيضاجاختيارججج.جأوجعزفجتسبيحترنيمةجأوجعبارةجعنججاْلتاميةميكنجأنجتكونجاملوسيقىج
 


